INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Contas Nacionais Preliminares: ano 2014*
* Provisório para 2014
O Produto Interno Bruto cresceu em termos reais, 4,5 % em 2014

As estimativas preliminares do PIB a preços constantes de 2014, medidos como a soma dos valores acrescentados
de todos os ramos de actividades mais os impostos líquidos e subsídios, indicam uma taxa de 4.5% para o ano de
2014.Contudo, quando comparado com o ano anterior, a economia de São Tomé e Príncipe teve um crescimento de
0,3%, como mostra o gráfico da taxa de crescimento.
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Análise sectorial1

A evolução da actividade económica de São Tomé e Príncipe no ano de 2014 é sustentada pelo sector TERCIÁRIO
que cresceu a uma taxa média de 6,8%, impulsionado pelo desempenho das actividades de ALOJAMENTO E
RESTAURAÇÃO

que

cresceu

24,1%

propulsionado pela Actividade de Turismo; em
seguida vem o sector SECUNDÁRIO com um
crescimento de 2,5%, de onde se destacam as
Actividades de PRODUÇÃO e DISTRIBUIÇÂO DE
ELECTRICIDADE E GÁS (7,1%) e as actividades
de INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS (4%); e
com uma taxa de 1,9%, vem o sector
PRIMÁRIO

impulsionado

sobretudo

pelas

actividades de PESCA (2,6%) e AGRICULTURA
(1,3%).
Em termos de participação das actividades no PIB, o
COMÉRCIO é a actividade que apresenta maior participação
na economia ano de 2014 (28,3%, seguindo-se nesta ordem
TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÃO (17%); a

1

Sector Terciário = Serviços; o Sector Secundário = indústria transformadora; electricidade e construção; Sector Primário = Agricultura, Pesca e indústria de extractivas;

Ministério de Economia e Cooperação Internacional - Instituto Nacional de Estatísticas - Departamento de Contas Nacionais

AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA E SILVICULTURA (9,8%); e sendo que as restantes actividades
contribuíram em conjunto com 36,5%. É de salientar, que no mesmo ano, DIREITOS DE IMPORTAÇÃO teve uma
contribuição de 17,1% e os IMPOSTOS SOBRE OS PRODUTOS foi de 9,3%.
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